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    TYCKER ATT EU SKA VARA LAGOM. 

    EU ska fokusera på frågor som 

kräver gemensamma lösningar och hålla 

sig borta från sådant som sköts bättre på 

nationell nivå. 

 EU SKA HÅLLA SIG BORTA FRÅN 
VÄLFÄRDSPOLITIKEN
Nyligen antog EU regler om föräldraför-
säkringen, det är en sådan fråga som vi 
tycker att länderna själva ska besluta om.

 EU SKA AGERA FÖR FLER JOBB 
Genom att underlätta för företagande och 
ekonomiskt utbyte mellan EU-länderna 
skapar EU jobb och tillväxt. Mer behöver 
göras. Genom handel med andra delar av 
världen skapas också � er jobb här. 

 EU SKA TA KRAFTTAG FÖR KLIMATET 
EU behöver leda den gröna omställ-
ningen. EU har världens mest ambitiösa 
system för handel med utsläppsrätter, 
det behöver fortsätta att utvecklas. Även 
länder utanför EU behöver övertygas om 
att ansluta sig.  

 EU:S BUDGET SKA VARA MÅTTFULL
EU-kommissionen vill chockhöja Sveriges 
medlemsavgi�  och införa EU-skatter. 
Det tycker vi är fel. Istället borde vi om-
prioritera i EU-budgeten.

VAD ÄR
LAGOM?



Jag kandiderar till Euro-
paparlamentet för jag tror på 
de grundvärderingar som en 
gång formade EU-samarbetet. 
Värderingar som handlar om 
gemenskap med respekt för 
olikheter. En gemenskap som 
stärks genom fri rörlighet av 
varor, tjänster, personer och 
kapital. En respekt för olikhe-
ter då vi värnar de olika län-
dernas rätt att vara just olika. 
Jag är orolig för att värderingar 
såsom alla människors lika 
värde är hotade. Jag är oro-
lig för att politiker vill ge för 

mycket makt till EU genom att 
införa europeiska skatter och 
bestämma över familjers för-
äldradagar. 

Politik handlar om att göra 
skillnad idag och ta ansvar för 
framtiden. Därför är miljö, kli-
mat, den digitala transforma-
tionen och barnfrågor områden 
som jag brinner för. Vi och 
planeten förtjänar mer än bara 
symbolpolitik. Det är dags att 
satsa på det som gör verklig 
skillnad. 

Att bo i skogslänet Väster-
norrland gör att jag varje dag 
påminns om vår fantastiska 
resurs skogen. Skogen minskar 
vår negativa klimatpåverkan 
och möjliggör en ny bioekono-
mi, skogspolitiken ska ha båda 
perspektiven.  

Gör din röst hörd den 26:e maj 
om vilket EU du vill ha. Jag 
tycker att det är dags att göra 
EU lagom igen.

Vår planet  
förtjänar mer 
än bara  
symbolpolitik!



KD sätter människovärdet främst och vill prioritera det som 
är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. 

Det var kristdemokrater som lade grunden till unionen efter 
andra världskriget. Länder som hade krigat mot varandra 
kunde därigenom bevara freden, stärka demokratin och byg-
ga välstånd tillsammans. De här grundläggande värdena är 
viktiga också i vår tid. Idag är vi oroliga för att unionen inte 
ska hålla ihop. 

Att kämpa för ett lagom EU är att värna unionen.

VÄRDERINGAR ATT LITA PÅ
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facebook.com/kristdemokraterna
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